Petroków, 25 Lutego (8 Marca) 1896 r.

Rok XXIV.

Nr. 10.
OGŁOSZENIA.

PRENUMER ..\. TA

Za ogłosz enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkaIkrotne - po k. 5. od wier'I sza. Za reklamy i nekrologi,
i oraz ogłoszenia zagraniczne
I po k. 10 od wiersza.-Za OgłO- 1
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wier- I
sza petitu.
. (Jeden wiersz szerokości strony=
I 4 wierszom jedn~~~~

w m i ej s cu:

rocznie

. rs. 3 kop. 20
. re. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80
II Ceua pojedyńczego numeru
I
kop. 8.
półrocznie

I

I

z przesyłką:
rocznie..
rs. 4 kop. 80
półrocznie
. rs. 2 kop. 40
kwartalnie . rs. 1 kop. 20

I

W każdą Niedzielę

Wychodzi

wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a główna w oficynie domu p. Kaobok Magistratu.-Ogłoszenia przyjmują: w Piotrkowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienni~ów" B. Londyńskiego,
Zawadzka 12; wresz('.ie wymienione obok agentury w miastacb
powiatowych gubernii piotrkowskiej.
tarzyńskiego

Zduńska-Wola!

I

Wobec fałszywych wieści o skasowaniu .,śro
dopostnego·· j RrDlRrku "" Z(luń
skie.i "Woli podaj e się do wiadomości, ze, jak
lat poprzednich, tak i nadal jarmark środopostny
w Zduńskiej Woli, w czasie właściwym odby""RĆ się będzie.
llość mieszkań i stajen
i ceuy na nie przystępne.

(4-4)

Michalski.

znacznie

Szaniawski.

powiększouo

Warszawski.

Z Częstochowy.
Bożek karnawałowy ust~pił wielko-postnym
rozmyślaniom.
Tegoroczny karnawał upamiętnił się ożywie

niem, jakiego dawno nie pamiętamy. Oprócz
niezliczonych zabaw w domach prywatnych, mieliśmy 4 większe bale, z których wyróżniał się
bal kostjumowy cyklistów. Prześlicznie udekorowana sala hotelu angielskiego, imponujący
przedstawiała widole Bawiono się ochoczo i z oży
wieniem dzięki zrozumieniu przez naszych sprę
żystych, obowi~zkn gospodarzy, którzy zaprawdę z rzadk~ uprzejmości~ pamiętali o potrzebach zebranych gości, a baczne ich oko nie pominęło nikogo. Co to za ogromna różnica z "białym balem", gdzie bawiono się kółeczkami twol'z~c odrębne koteryjki!. ..
Obecnie z przyjemnością oddajemy się miłej
rozrywce, jakiej dostarcza nam goszcz~ce Towarzystwo dramatyczne, pod dyrekcyj~ pana Janowskiego. Występy pani Gabryeli Zapolskiej,
tłumnie gromadziły publiczność, bilety formalnie
rozchwytywano. "A może p. Dobrodziejowi dostawić krzesełko w I-ym lub 2-im rzędzie"
brzmiała uprzejma propozycyj a sprzedaj~cego.
Zaprowidowawszy się jeunak wrnbelka syngeltona, trudno było przyj~ć uprzejm~ ofertę. W następstwie jednak przekonywaliśmy się, że rublowych miejsc zawsze było kilka niezajętych.
Radzilibyśmy usun~ć podobne nieporz~dki, w interesie samego Towarzystwa, które darzone jest
wciąż
zaufaniem publiczności. Zauważyliśmy,
że
ubiory artystów i artystek. z małym
wyjątkiem, pod względem czystości i schludności,
wiele często pozostawiają do życzenia; wszelkie
fluksyje, chrypki i t. p. przYlJadłości, powinny
zwalniać artystów od wyst~pie)l; podwyższanie
ceny miejsc wszystkich, podczas gościnnych występów głośniejszych artystów, nie maj~ racyi
bytu. Dyrekcyja powinna pamiętać o tern, że
raz wyszlamowawszy kieszenie nasze, w przyszło
ści nie weźmie nas na rzadn~ przynętę.
W poście nosiliśmy się z zamiarem zorganizowania amatorskiego przedstawienia, z celem
dobroczynnym. Projekt jednak, jak nas zapewniano, upadł, rozbiwszy się o zbyt wygórowane
ż~dania p. Janowskiego, który, mając kontrakt
z właścicielką teatru, niemożebnych pono ż~dał
bonifikacyi za ustąpienie sali. Wolimy wszakże
przypuszczać, że niesłusznie posą(lz~ją p. J. o ta-

stałym

efektownie

oświetlili

miasto.

Dht czego

Powieściowym.

P r e n u me r a t ę Pr z y j mu j ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie
księgarnie; w Łodzi księgarnie Scbatke, Fiscbera i Kolińskiego.
Prócz tego,
w
•

częstochowie
Będzinie

Brzezinach
Dąbrowie
n

Sosnowcu

W. Komornicki.
n 'Janiszewski Stan.
n Adam Mazowita.
• Waligórski Karol.
• Jermułowicz.

jednak, co najmniej 4 dni w miesiącu przypada
kompletne zaćmienie, i to ?:wykle w wieczory
i noce najciemniejsze - tego zrozumieć nie możemy.
Widocznie tak być powinno. Wit;jc przez
fatalne c1ni owe kroczymy poom:1.cku, zahaCZHjąC najczęściej nosami o słupy, na których
majestatycznie kołysze się niezapalona elektryczna lampa. Spotkanie nosa z podobną zaporą,
wywołuje co prawda chwilowo świetlany efekt,
kosztem poważnego organu powonienia i-znowu rozpaczliwa nastaje ciemność. Lampy o ile
nie szwankują umilają nam spacery jak zimową
porą zaledwie o 6-ej wieczorem, a obec.nie o 7-ej;
połowa jaknajpunktualniej gaszona bywa przed
I l-tą, a druga polowa o 'l.'/z po północy. Kalendarz zaś notuje wschód słońca zaledwie po 7-ej
rano. Warto więc by pp. przed siębiorcom przypomnieć znane przysłowie o tabakierce i nosie.
Nos tabakierce niepłaci, a my sumiennie uiszczać
musimy nałożony na oświetlenie podatek. Coś
tam psuje się też w ca.łej tej maszyneryi, bo
lampy przy tern takie miewają często fantazyje
i humory, że śmiało o lepsze walczyć mogą z kaprysymi starych panien i hysteryczek.
N-I>
---(.~--

4.

USTAWA
PIOTRKOWSKIEGO TOW ARZYSTWA KREDYTOWEGO

:w.c::E::rSXJ:EOO.
(Zatwierdzona prl';ez p. Ministera Skarbu dnia
29 Września (11 Pażdziernika) 1895 roku).
§ 60. Porządek załatwiania czynności w dyrekcYI przepisanym zostaje
po porozumieniu jej
z komitetem nadzorczym i-podanym do powszechnej wiadomości. W tenze sam sposób układane są
instrukcyje dla różnycb osób urzędujących w zarządzie Towarzystwa. Zmiany lub uZ'lpełnienia tego porządku i instrukcyj. mogą następować nie
inaczej, jak za zgodą komitetu nadzorczego.
§ 61. Etat osobisty słuzby, równie jak etat wydatków na administracyję, układane są przez dyrekcyję, po porozumieniu się z komitetem nadzorczym. Projektowane w tych etatach wynagrodzenie dyrektorów, członków komitetu nadzorczego
i osób zostających w słuzbie Towarzystwa, podlega zatwierdzeniu ogólnego zebrania.
§ 62. Osoby sprawujące obowiązki w Dyrekcyi
Towarzystwa, mianowane i uwalniane są przez
dyrekcyję·

§ 63. Dyrektorowie ulegają odpowiedzialności
z osoby i majątku, za wydanie decyzyi przeciwnych niniejszej ustawie, czy tez uchwałom ogólue·
go zebrania lub komitetu nadzorczego; lecz dyrektor, który objawi piśmiennie zdanie, Pl,zeciwne
postanowieniu dyrekcyi, lub który, z powodu
prawnych przyczyn, nie uczestniczył w nim, nie
odpowiada za skutki tego postanowienia.
§ 64. Wszelkie odezwy i korespondencyj a w Pl,zedmiotach dotyczących Towarzystwa, tak z osobami
prywatnemi jak i władzami, załatwiane są przez
dyrekcyję·

§ 65. Dyrekcyja przedstawia coroczuie ogólnemu
zebraniu i ogłasza w pismach sprawozdanie, które
w naj treściwszych wyrazeni:~ch i z wszelkiemi liczebnemi danemi, winno obejmować wszystkie rozporządzenia tak dyrekcyi, jak i komitetu nadzorką interesowność.
czego, tudzież odbytych w ciągu roku zebrail, z za~i e możemy tu w żaden sposób połapać się
mieszczeniem oddzielnie biegu i następstwa każdej
z kalendarzową lunacyj~, od czasu, gdy dbali operacyi.
o dobro nasze ojcowie Jasnogórskiego grodu,
W kazdem sprawozdaniu winny koniecznie znaj-

tak

Dodatkiem

dować się wiadomości następujące:

1)

2)
3)
a)
b)
c)

d)

W. Grass.
Tomaszowie n J. Sochaczewska.
Olszewski.
• Rawie
• Hipolit
Myśliński Feliks .
Sklep Stowarzyszen Radomsku
nia Spozywczego.

w

Łasku

n

.{

O liczbie pozyczek i ilości kapitałów, pozostałych do zwrotu od wypozyczających, licząc od przeszłego okresu sprawozdawczego.
O liczbie nowo zaciągających pożyczki, którzy rrzystąpili do Towarzystwa, i o wysokości sumy udzielonych pożyczek.
O sumach zwróconych przez dłuźników do
kasy Towarzystwa, w ciągu okresu sprawozdawczego:
przez coroczne (obowiązkowe) opłaty nlt umorzenie;
przez zwrot części kapitału, niezależnie od
obowiązkowego umorzenia;
przez ściągnięcie nalezności w drodze sprzedazy nieruchomości po(ldanej pocI bezpieczeń
stwo Towarzystwn, w skutek zaległości ze
strony dłnżnika;
przez podniesienie z instytucyi ubezpieczeń
wynagrodzenia za zgorzałe części obciązouej
pożyczką nieruchomości.

dłuzników i sumie długów, pozodo umorzenia w następującym okresie sprawozdawczym.
5) O sumie procentów, wniesionych przez dłu
żników Towarzystwa w ciągn okresu sprawozdawczego.
6) O karach pienięznych i zaległościach procentów i umorzenia (co do kaZdej kategoryj
oddzieluie) pozostałych z poprzedzającego
okresu, zaspokojonych, nowo przybyłych, i pozostających na następujący okres, a także o
wszystkich nieruchomościach, które korzystały ze zwłok w opłacie, na mocy niniejszej ustawy.
7) O ilości i użyciu funduszu umorzenia i kapiłu zapasowego.
8) O ilości i kapitale listów zastawnych, pozostających w obiegu z początkiem roku sprawozdawczego.
9) O liczbie i kapitale listów zastawnych nowo
wypuszczonych.
10) O liczbie i kapitale listów, poddanych zniszczeniu w ciągu okresn sprawozdawczego:
a) wykupionych skutkiem losowania;
b) w skutek zwrotn przez dłużników na rachunek długu;
c) w skutek spłaty listami zastawnemi, za nieruchomości zalegające i sprzedane przez licyta-

4)

O liczbie

stających

cyję publiczną·

i kapitale listów, pozostających
w obiegu na następująey okres sprawozdawczy.
111) O kuponach procentowych przedstawionych
do wypłaty i o wydanych na nie sumach
pienięznycb, tak za okres sprawozdawcy, jak
i za poprzednie okresy, o ilości kuponów,
których terminy wypłaty już nadeszły, lecz
które jeszcze przedstawione do wypłaty nie

11) O liczbie

zostały.

administracyję i wszelkich
innycb wydatkach Towal·zystwa.
14) O sumach wypożyczonych przez Towarzystwo (§ 3).
15) O ilości goto"wizny, znajdnjącej się w kasie
Towarzystwa.
UWAGA 1. Na miesiąc przed posiedzeniem
ogólnego zebrania, dyrekcyja pOddaje sprawozdanie roczne pod uprzednie rozpoznanie komitetu nadzorczego, poczcm sprawozdanie przedsta.
wionem zostaje (wraz z wuioskami komitetu nadzorczego) pod rozpoznaui e ogólnego zebrania,
w drllkowanyeh egzemplarzach, które winny być
rozdane członkom przynajmniej na tydzieil przed
dniem otwarcia zebrania. Po zatwierdzeniu zali,
sprawozdanie podaje się wraz z protokółcm zebrania, do powszec!lllej wiadomości w .Przeglą
(Izie finansów, przemysłu i handlu" oraz w innych pismach, podług uznauia 1'owarzystwa.
Sprawozdanie i kopija protokółu ogólnego zebrania winny być przedstawione ministeryjum
skarbu.

13) O kosztach na

,
TYDZIEN

2

UWAGA 2. Każi!a z wyliczonych tu pozycyj wychował 890 nieletnich. z których wielu wykierowinna być oddzielnie w sprawozdaniu wykaza- wał na bardzo porządnycb i użytecznych ludzi.
ną, i nie moze być łączona z drugą.
Towarzystwo osad roluych niezapomniało i o dzieUWAGA 3. Za nif\rzetelność w wykazanyrh wczętacb moralnie zll1liedbanych lub występnych
cyfrach w sprawozdaniu i bilansie, odl" wiadajl~ i w r. 18~1 ko~ztem 4091 1'8. załozyło w Puszczy
dyrektorowie i inne podpisane oootly.
r Maryjai:skiPj przytnłtlc poprawczy dla dziewl'ząt
§ 66. Prócz sprawozdań corocznych, DYI'ekcyja Kur<1torką \Ir~ytlllkn jt's~ p. M. Górska z Wo~jpodaje do publicznej wiadomości w _Pi 'l trkowskich PQko~zewskl!'J a przl'!ozoną zakładu p. MarYJa
gubernijalnych wiadomościach" i w ;ni,·j.ic(),,"cj ga- Ko.'miilsk<t. Zakład liczy obecnie 16 wychow'lIH'k,
I ~tóro przygotowllj.e na g'oBpodyllie wjejskie i slnzecie:
1) Co sześć miesięcy bilans fhlluso\l'y Towa-I zącc, przYł!~l'm dZH'wcz~ta przecbodzą kurs szkoły
rzystw:l, najpóźniej w 6 tygodlli po upływie elcn~ent.ut.rlł·J.
"
.
...
.
każdego półl-ocza.
\\ .t1z~('J:,ch rozw(>J~ tC) _lIlstytUC'yl w.,l'lkle ~a8ługl
2) Uchwały ogólnych zebrail i rezlllt<tty rewi- pOłozy.h 8. p. L~d'\'lk h.olnorsKl, Jo~ef ~lecz~r
zyj, dopełnianych przez komitet nadzorczy, I ~OI'l"Skl, ~d\l".ard ::;tummer, ks. M .. Worollle~kl,. p . .I< e:
oraz wszelkie co do nich objaśnicnia Dy- !lks. SObanskl,. o~az profesorOWie Antom Bl<tłeckl
rekcyi.
I Jozef Plebanski.
3) W właściwym czasie o naznaczeniu ogólne---(0)--go zebrania.
UWAGA. Bilans Towarzystwa winien być
przedstawiony do ministeryjum skarbu.
(d.c.n.)

Z Miasta i Okolic.

XXV-lecie

- PI'zYllOmiJ)alll~', że termin konku1'su
na napisanie sylwetki prowincyjonalnej pod
Osa.d r o l:n. y ch.
dowolnym tytułem, lecz nie dłuższej nad
200 wierszy druku, przedłużyliśmy do dnia
W r. b. z dniem 3 marca SkOllCZyło siQ pierw- 1 kwietnia r. b. - Najlepsza z pra:c, oprócz
sze dwudziestopięciolecie istnienia osad rolnych zwykłego bonoraryjulll, nl:łgrodzoną zostanie
i przytułków l'zemieślniczych dla małoletnich prze- 4-tomową powieścią Prusa p. t. "Emancystępców, skazanycb wyrokami sądowemi, oraz dla 11antka".--Rękopisma prosimy nl:ldsyłać pod
dziec·i opuszczonych i zaniedbanyclI. Myśl zało·
żenia towarzystwa powziął ś. p. Józef Wieczor- adresem redakcyi naszej w kopertach zapiekowski wespół z ks. Tlldeu8zem Lubomirskim, czętowanych, podpisane pseudonimem, któa ustawa Towarzystwa zatwicrdzoną została 5 ry powinien być wypisany również na drumarca 1871 r. Pierwszym prezesem komitetu to- giej kopercie, krj'jącej w sobie właści we nawarzystwa był rektor uniwersytetu warszawskiego
ś. p. dr. Józef Mianowski, a od r. 1886 po dzień zwisko autora. 'fajemnica ściśle zachow,ll1ą
dziejszy urząd ten Bprawuje p. Ludwik Górski; zostanie.
w zarządzie zaś urząd przewodniczącego sprawuje
I""
d
R l'"
b'ł
prof. Miklaszewski. "7 llierwszych l<ttach istnie- " \.aultclluy
wy awca II O l zro l
nia, towarzystwo wyjednało od skarbu 117 mor- sobie dla gulJeruii naszej "numer próbny"
gów młodego lasu pod nazwą rOsady Studzicniec- z ostatniego numeru swego rewulwerowego
kicj", która ostatecznie Ul'zędownie otwartą zo- świstka, w którym pomieścił swą śmieszną
stała 14 maja 1876 l'. Pierwszym jej dyrektorem
.
r1'
1"((
d
fil'
był p. Zygmunt Zajewski, a od r. 1893 stanowi- przecIw 1) ygoc UlOWI i jego wy awcy
1sko to zajmuje p. Włodzimierz Kokowski. W r. 1877 pikę. Chwała Bogu, zanadto dobrze znanym
1 stycznia Studzielliec liczył tylko [) wychowajl- jest czytającej publiczno~ci "Tydzień" i jego
ców w roku zaś bieżącym posiada ieh 161. Z [uu- redaktor i zanadto niepoczytalnem jest wydacyi małzonków Ludwika i Pauliuy Górskich
..
k'
b"
ł
w r. 1878 wybudowany został kościół pod wez- stąpIetlle " amIennego"', a y Ule mla o ono
w<\lIiem patrona młollziezy, św. Stanisłswa Kostki. jemu Samemu (nie )1 Tygodniowi") zaszkoW clnvili obecnej Stuclzienic liczy ogółem 16 bu- dzić. Pan wydawca roli" nie wie, że bywadyuków murowanych oszacowanych łącznie na ja wypadki, w którYr.h czyjaś nieprzyjaŹ11,
68427 rB. 13 kop.
,<
• '."
t.·
.'
t t lk
t
"
Wychowańcy Studzieńca przcc.hodzą kurs sZko-1 zawu,c I pO ~alz:-:-z~szczy .y O SP.O Walz~ły elementarnej i współcześnie zajmują się pracą: nym przynOSI. FIlIplka też Jego W Improwl~ gospo?ars~wic rolne.m, leśnictwie, chmielarstwie I zowanym )1numerze próbnym" - przynosi
I ogrodlllctwl~i. uczą Się przytem: stolarstwa, 8ZC~- nam prawdziwy zllszczyt!

ctwa, kołodZIeJstwa, ślusarstwa, kowalstwa, CIO·
sielstwa i krawiectwa. W miarę rozwoju osady,
rozszerzyło się w nicj i gospodarstwo rolnej w obecnej chwili Stndzienic posiada 88 morgo 69 pl'l~tów
zicmi uprawnej , 4 m. 20 pr. łąk, 40 mor. 100 pr.
lasu i ogród lIa przestrzeni 7 morgów. Studzicniec
podczas dwudziesto pięcio-letniego swego istnienia

~YLWETKI PROWINCYJOXAL~E,*)
V.
Gra.ba.rka..
W pokoju,

przysłoniętym

ciemną

roletą,

napełnionym

cbarakterystycznym zapacbem
preparatów apteczny('h, panuje cisza, przerywana jedynie ciężkim oddecbem chorego,
westchnieniami czuwającej rodziny i szeptem lekarza. Domownicy przesuwają się
niby cienie, tłumiąc kroki, byle niezakłócić tyle pożądanego przy łożu umierają
cego spokoju. Smutek i żałoba pokryły dom
cały, bo od kilku już dni toczy się tu walka
między iyciem a smiercią.
Naraz, u drzwi wchodowych, od których
od.ięto dzwonek, powtarza się z początku
ckhe, pó~niej coraz bardziej natarczywe pukanie. To grabarka, zwietrzywszy śmierć,
stara sig wcisnąć do domu, w którym z wła
ściwern jej usposobieniu upodobaniem, nadarza się sposobność śledzić ostatnie chwile UJuierającego lulJ umierającej. Jak inni
spieszą na każdy ślub czyniąc z tego rodzaj
sportu -tak grabarka dąży do łoża umierająceg'o, przejlita oczekiwaniem stanowczej
chwili, zgorączkowana, ześrodkowana w so(*) Następna sylwetka" Filar".

(Przyp. Red.)

M 10
tów historycznych*) kr61 Łokietek, bawiąey
w Brzeźnicy w r. 1297 wydał, na skutek staral1 kapituły krakowskiej, pozwolenie n3 założenie nowego miasta wśród pustkowia i za ..
twierdzil przywileje nadane przez jego poprzednikllW Pankowicom (tllk bowiem brzmi
pierwotne miano Pabijanic). 'Tym sposobem
600 letni jubileusz Pabijanic przypada dopiet'O na dzień 1 marca U:i97 r.-Obecnie czynią się jeclynie starania o uzyskanie odpowiednich dowodów z akt kapituły krakowskiej, poczem dopiero można będżie wyjednać pozwolenie ua obchód jubileuszu. O dniu
rozpoczęcill narady, w celu ułożenia progra~
mu uroczystości jubileuszowych, redakcyja
naszego pisma będzie powiadomioną przez
inicyjatorów, co atoli do cbwili obecnej jeszcże nie nastąpiło. Między innemi, istnieje zamiar urządzenia w dacie jnbileuszu wystawy
wszelkich wyrobów miejscowych, co nie
przedstawi zbyt wielkicb trudności; albowiem fabrykanci pabijaniccy okazowe wyroby i kioski mieć będą gotowe, gdyż wszyscy biorą udział w wystawie w Niższym-No
wogrodzie.

-

!Sa skutek licznych

Zal)~'taJ'l,

nadsy-

łanych do naszej redakcyi, a dotyczącycb
prawa druku różnych przewodników i skoro-

widzów w r. b. wydawanych z powodu wystawy wszechrosyjskiej w Niższym-Nowo
grodzie-chcąc zapytującym dać pewną ijasną pod tym względem wskazówkę, odnieśliśmy się wprost, z prośbą o objaśnienie, do
Jeneralnego Komisarza Wystawy, r. sto Timirazjewa. Z. odpowiedzi, jaką od tegoż
otrzymaliśmy pod dniem 5 stycznia r. b. za
.M 77, okazuje się, że, oprócz "ul'z~dowego
"p1,zewodnika po wystawie", w którym pomieszczony zostanie opis wystawy--sprzedaż
innych "po wystawie przewodników", w obrę
bie tejże wystawy nie będzie miała miejsca. - Wszelkie zatem inne wydawnictwa odręhne, noszące na sobie charakter
przewodników lub skorowidzów uie "po
wystawie", ale, (Jajmy na to, po tutejszym
kraju, lub gubernii tutejszej (jHk np. "Skorowidz" rosyjski firm guberuii piotrkowskiej
E. A. Wiatrowskiego i S-ki, którego prospekt mamy przed sobą) mogą być wydawane i rozpowszechniane na tejże wystawie.

-- .Jubileusz Pabijallic. W pismach
warszawskich pojawily się w tych dniach
wzmianki, jakoby w roku bieżącym przy(*) Łętowski katalog biskupów Krakowskich I 229
padał GOO letni jubileusz założenia mia- (vide R. ,\Yitanowski "Notatki Wędrowca", dl'Ukosta Pabijanic. Tymczasem wedle dokumen- wane niegdyś TV "Tygodniu").
bie, pełna obawy, aby ani jeden szczegół
tego ostatniego aktu w dramacie życia nie
uszedł jej uwagi.
Otworzono jej wreszcie i, cała ciemno
ubrana, kocim ruchem wciska się do domu
nawiedzonego żałobą. Daremne wysiłki, aby
ją odprawić od progu. Nie ustąpi za nic,
nie pozwoli na żadne tłumaczenie, nie zrazi
jej jak najwyraźni~j manifestowana niechęć.
Z ciekawością, godną lepszej sprawy, pokona
wszelkie przeszkody, oprze się wyrl:łźnej woli lekarza, zniesie wszystkie upokorzenia
i docinki, byle nie pozbawiono ją widoku,
który ma jej dostarczyć o bfitego na długi
czas materyjału do opowiadań o ostatnich
chwilach umierającego.
- A co? Żyje jeszcze biedactwo? Co
doktór mówił?-Hobijaką nadzieję?-Ho ho!
byłam ja jnż przy podobnycb wypadkach,
a za wsze źle się skończyło.- W ez waliście
księdza?- Bójcie się . Boga-trzeba pospieszyć, bo będzie zapóźno!
Oto szereg rl:łd i pytań, któremi na wstę
pie dręczy ona strapioną rodzinę, niepomna, że kl:lżcle jej słowo--t.o nóż, który zagłę
bia VI' ranie i z bezwiednem okrucieństwem
w niej obraca. Nie uważa ona na bezbrzeż
ny smutek rodziny, na łzy, które połykają
najbliżsi, aby jeno nie okazywać choremu
zgnębionych twarzy i nie przerażać go widmem blizkiego niebezpieczeństwa, któreby
całą duszą zażegnać pragnęli. Pozornie miłosierna i litościwa, w rzeczy samej niepo-

siada ona owych subtelnych uczuć, wiodą
cycb serca, głęboką miłością przejęte, tam,
gdzie rozpacz i łzy rozpostarły swe panowanie. Oni niosą promyk nadziei na twarzy
poważnej, oni leją balsam pociechy do serc
zbolałych i obezwładnionycb zwątpieniem;
ona zaś nie widzi nic po za ową chorobliwą
ciekawością, która ją do domu niedoli przywiodła; a jeżeli pociesza strapionycb, czyni
to we właściwy !:lobie sposób, jakby obawiała się, by nie wydarto jej łupu, który
już za swój wyłącznie uważa. Z natretną
ciekawością wypytuje doktora o nlljdr()b~iej
sze szczegóły przebiegu choroby, pilnie wpatrzona w jego twarz, czyli nie zwodzi ja
wypadkiem; trapi też bezustHnnie otacza:
jących radami, o które nikt ją nie prosi; meczy przysługami, których nikt nie żąda, ~
w każdej jej radzie, w każdej przysłudze
brzmi jakaś pogrzebowa nuta.
Dopiero gdy śmierć spełni swoje dzieło
i przygnębiona rodzina w niemej rozpaczy,
w bezsilnej bezradności, otoczy ukochane
zwłoki, grabarka staje się niekiedy uży
teczną i zasługuje na pewną wdzięczność.
Nikt lepiej nie umie uporać się z kłopotHilli
pogrzebu; nikt lepiej nie ułoży żałobnego
ceremonijału do najdrobniejszych szczegółów, ściśle zastosowanych do położenia zmarłego, jeg'o zamożności, i wieku. Grabarka
umie wówczas nie spać i nie jeść, naraz
w dziesięciu być miejscach, na atomy rozstrzelić się nieledwie. Skoro jednak zwłoki

~
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Kasa pl"Zemysłowców piotr'kowski ch szybko się rozwija, jak i w innych
miejscowościach kraju rozwijały się te instytucyje, gdziekolwiek tylko powstały. Dotąd ma już wpływów 16,000 rs.; na pożyczkach zaś 15,125 rs,
Uczestników liczy
przeszło 200. Przypominamy, że wedłng
ustawy, chcąc być uczestnikiem kasy, należy złożyć rs. 1 wpisowego i 25 rs. wkładu,
który jednak niszczać można ratami miesię
cznemi, lub na wet tygodniowemi. Oprócz
tego, można składać w kasie na proccnt
wszelkie oszczędności, do wysokości 500 rs.
Ta ostatnia okoliczność powinnaby zachęcić
nawet najmniej zamożnych do lokowama
w kasie przemysłowców (t.ak jak w kasach
oszczędności) swoich fundusików i zaoszczę
dzonych kwot, choćby najmniejszych.
- J~zyk I'osyjski. Na mocy punktu 2-0
N ajw yżej zatwierdzonej w dniu 26 kwietnia
1893 r. uchwały komitetu ministrów-od
dnia l stycznia 1896 1'., na urzędy radców
i ich zastępców we władzach Towarz. Kred.
Ziemskiego Królestwa Polskiego, mogą być
wybierane tylko osoby, znające gruntownie
język rosyjski i mogące prowadzić w nim
korespondencyję. Z tego powodn vrezes dyrekcyi głównej rozesłał w tych dniach prezesom tegorocznych zebrań wy borczych
okręgowych odpowiednie o tern zawiadomienie, dołączając do niego formę dekla,racyi
w języku urzędowym, którą każdy. z wybranycIJ radc6w, po wyborze, obOWIązany
będzie podpisać. Deklaracyja rzeczona w tłu
maczeniu polskiem brzmi jak następuje: llJa,
niżej podpisany, zapewniam niniejszem, że
posiadając dokładną znajomość języka rosyjskiego, mogę prowadzić w nim wszelką korespondencyję i wszelkie czynności z obowiązkiem posady, na którą wybrany zostałem,

związane".

nowienia koleżeńskich stosunków, b. wycho- asesor farmacy i wydziału lekarskiego przy
wańcy gimnazyjum piotrkowskiego, którzy rządzie gubernijalnym piotrkowskim.-P. o.
ukończyli je w roku 1866. Pierwszy raz, po kasyjera powiatowego w ł.. asku podporucz25 latach niewidzenia się, zebrali się oni nik rezerwy armii Dmitrij Dmitriew, przemiaprzed 5 laty, również w Warszawie, w dni n nowany został na sekretarza gubernijalnego;
30 czerwca, godzinie 9 rano w kościele na kallcelista izby skc:lrbowej piotrkowskiej Wła
Koszykach. Niektórzy wówczas nie pozna- dysław Zupa, za wysługę lat, otrzylPał ranwali się naw1.ajem i witali ze łzami w oczach gę registratora kołegijalnego.
po tylu latach rozłąki.
- Zmian" w duchowiel'lshvie. Admini-

°

- Teah·. Arcykomiczua komedyja Stanisława Dobrzańskiego llŹołnierz Królowej
Madagaskaru" należy do rzędu tych sztuk,
które n3\·yet przy bardzo słabej grze podobać się muszą. Dobrze zrobiła p. Zofija Łę
czyńska
wystawiwszy na swój benefis
w czwartek 27 z. m. wesoły ten, chociaż
nieco pieprzny utwór, bo i publiczność opuszczała teatr ubawiona i kasa wyglądała
pokaźnie. Benefisantka w roli Kazia .Mazurkiewicza, była za sztywną i dykcyja jej
szwankowała wiele.
P. Orliński w roli starego Mazurkiewicza byłby dobrym, gdyby
nie szarża; p. O. powinien się też postarać
cokolwiek więcej urozmaicać ruchy, bo powtarzanie jednych i tych samych w każdej
prawie roli graniczy z ml-lt1ierą.
- Teatr I'osyjski. W zeszłą sobotę i niedzielę dala u nas dwa przedstawienia trupa
dramatyczna rosyjska. Odegrano znaną komedyję Gogola "Rewizor",
dramat Lermontowa "Maskarada" i komiczną farsę
llSzczęście małżeńskie".
Trupa okazała
się doskonale zgraną i wyrezyserowaną,
ale na szczególne wyróżnienie zasługują: artysta teatrów Cesarskich p. Samójlow-l\liczurin i p. Dagmarowa, oboje obdarzeni niezwykłym tałentem i siłą dramatyczną.
PI·cmieI·a. Dyrekcyja goszczącego
u nas teatru wystawi niebawem świezo napisaną przez p. St. Łąpińskiego komedyj~,
"Córka Zawiadowcy", osnutą na tle stosunków kolejowych.
- Tyfus plamisty, jak nas poinformowano, nie miał charakteru epidemicznego w mi~i
scowem więzieniu-jak donosiliśmy w ostatnim numerze "Tygodnia"-pojawiał się tylko sporadycznie w ciągu ostatnich 3 mie-

SIH'zedaze dóbl'. W tych dniach
siq w tut~jszej dyrekcyi tow. kl'.
ziemskiego przymusowe sprzedaże dóbr za
zaległość raty II 1894 r.
Wogóle wystawionych było na sprzedaż dó br 172, z których
opłaciło całkowitą zaległość dóbr 98; uwolniono przy pozostawieniu na zaległości 1 sięcy.
lub 2 rat dóbr 37; spadło sprzedaży slm- Rewizyja kasy miejsliiej. Zarządzo
tldem braku licytantów 35; sprzedano więc
no już doroczną rewizyję kasy miejskiej
tylko 2 dóbr: Dzierżązna IV pow. łódzkim piotrkowskiej, której dopełnić ma asesor wyi Rusociny w pow. piotrkowskim.
działu ubezpieczeń przy rządzie gubernijal- ZjClzd koJeŻe,'Iski. W roku bieżącym nym tutejszym p. Dudziński.
dnia 30 czerwca mają się zjechać w War- Regulaeyj~, gl·aniel'. Na wiosuq wyszawie, dla przypomnienia sobie i odsadzoną zostanie komisy ja międzynarodowa
-

skończyły

złożono już

do' grobu i ucichły pogrzebowe
echa, grabarka natychmiast odlatuje, aby
szukać nowej siedziby ludzkiej, po nad którą
śmierć roztacza
czarne swoje skrzydła.
Gnana tu oryginalną, sui gene?'is ciekawością, zapomina, że tam, gdzie przed chwilą z najwyższą oświadczała się przyjaźnią,
upadają pod IJrzemieniem bolesnej straty;
że teraz o żywych, opuszczonych i osamotuionych możeby więcej troszczyć się należało, niżeli o umarłych!... Lecz ona o tem
1]ie myśli-jej zadanie skończone.
I między grabarkami zachodzą różnice,
wyp1ywające z ich indywidualności. Bywa
niekiedy, że i grabarki prawdziwą są opatrznością dla chorego, któremu w danym
wypadku, nie miałby kto zamknąć oczów
na wieki, ostatniej oddać posługi. Bywają
rodziny tak ogluszane ciosem, gdy tracą
ukochaną istotę, ze bez grabarki stałyby się
ofiarami wyzysku przeróżnych spekulantów
pogrzebowych, ze śmierci soki żywotne
czerpiących.

Grabarka lIla wiele rysów pokrewnych
bigotką-histeryczką.
Wyradza się najczęściej pośród kobiet samotnych, podżyłych
nieco, które w życiu kierowały się zawsze
jedynie kaprysem, a prawdziwa delikatność
uczuć i podnioślejsze aspiracyje ducha były

z

im obce.

Janek.

------~.~~-----

pod przewodnictwem pułkownika Celebrowskiego do uregulowania granicy austryjackiej na rzece Braniey.
- Kaplica w I{olnszkach. Projekt budowy kaplicy katolickiej w Koluszkach niebawem prawdopodobnie zatwierdzony zostanie, dzięki niezmordowanym zabiegom i staraniom zawiadowcy stacyi Koluszki p. Teofila Leśl1icwskiego, który drogą składek zebrał już odpowiednie materyjały.
Kościół Ś-go Józefa Oblllbiel'lea
w Łodzi, drewniany i szczuply, ma być
przebudowanym na okazałą świątynię murowaną. Odnośne po(lanie wniesiono już do tutejszej władzy gube]'Jlijalnej.
- Podatek od Iwni. Rząd gubernijalny
tntejszy wydał rozporządzenie magistratowi
łódzkiemu, polecającc opracowanie projektu
podatku od koni, na wzór takiegoż podatku,
pobieranego w Warszawie.
- Synagoga w Łodzi przy ulicy W 01bórskiej kosztem 75,000 rs. będzie gruntownie odrestaurowaną w niedalekiej przyszłości. Plan i kosztorysy, wykonane przez
inżyniera Sełigsohna w tych dniacb były rozpatrywane przez tutejsze władze gubernijalne.
- Rangi. Najwyżej zatwierdzeni zostali
w swoicll rangacu: asesor kolegijaluy, lekarz
miejski w Bl'Zezinach; asesor ,kolegijalny Alfred Krusze, lekarz spzitala Sw. Aleksandra
w Łodzi; radca honorowy Jan Rode, lekarz
szpitala św. Sta.nisława w Tomaszowie; sekretarz kolegijalny, Bronisław Głuchowski,

strator parafi"i Praszka, kanonik katedralny
ks. Karol Korycki mianowany został dziekanem dekanatu noworadomskiego i proboszczem parafii Noworadomsk z pozostawie
niem go członkiem S.-Petersburskiego rzymsko-katolickiego kolegijum.
- Album łódzkie. Pod tytułem nPierwsza wystawa przemysIowa m. Łodzi", "'yszedł, nakładem p. K. Woźniaka, w pięknej
oprawie szereg ilustracyj wystawy łódzkiej,
znaczniejszych gmachów i widoków Łodzi
w liczbie 32, w których pomieszczono tez
podobizny dwóch bardzo czynnych w kazdej sprawie działaczy łódzkicb, pp. Julijusza
Kunitzera i Władysława Wizbeka. Album
to, bardzo starannie uhlzone i wydane, ukazało się w tych dniach na pułkacll tutejszej
księgarni p. F. Jędrzejewicza.
- Śpiew g'l'egOJTim'Isld. W końcu lutego, w klasztorze Jasno-Górskim w Często
chowie odbyła się próba generalna śpiewu
kościelnego gTegoryjańskiego, który wprowadzono do świątyni Jasno-Górskiej, dzięki
inicyjatywie i staraniom przeora paulinów
ks. Rejmfma. Cbóry wyuczone przez p. Antoniego Łęgosza, a złozone z 50 przeszło
młodziutkicb amatorów - śpiewaków od lat 9
począwszy, wykazały hardzo piękne głosy.
Oprócz poważnych śpiewów gl'egoryj<lń
skich, wyuczyły się one mszy śpiewanej,
układu Szwajcera, która, wraz z offertol'Yjum Karola Greitscba, odśpiewaną będz,ie po
raz pierwszy w czasie nadchodzących Swiąt
Wielkanocnych.
- PanOl'ama w Cz~stochowie. Na placu świezo nahytym za 1'8. 8200, przystąpiono
już do budowy gmachu, który mieścić bę
dzie panoramę Golgoty. Budynek długi 116
metr. o szerokości 40 metr. wysoki] 6 metr.
z drzewa i muru, kosztować będzie 43000 rs.
i wzniesiony zostanie pod kierunkiem majstra ciesielskiego z Czqstochowy p. Kazimierza l\Ialińskiego. Panorama urządzoną
będzie swobodnie na wzniesieniu, a punkt
oczny spoczywać będzie na głównej linii
obrażu. Przedsiębiorcy panoramy pp. Stanis1aw Radziejewski malarz, oraz Boler
i Antoni Piotrowski, zamieszkali w l\Ionachjllm, spodziewają się otworzyć panoramę
w połowie nadcbodzącego lata.
- Ś. p. Ludwika ze SkaJsldch GI'abowska zmarła w Czestochowie w 82 r.
życia. Ś. p. Ludwib była matką p. Bronisława Grabowskiego, żnaneg'o Zf\szczytnie litera.ta i nauczyciela gimnazyj um czę
stochowskiego.
- Kasa ))I'zl'mysłoweów. Fabrykanci
i przemys10wcy Zgierscy wystąpili do wła
dzy właściwej, z podaniem o pozwolenie na
otworzenie kasy przellly~łowców w Zgierzu.
- Znalezienie zwłol., W kopului . ,Ignacy" pod Dąbrową-górlliczą wydobyto w tych
dniach zwłoki Tomasza Gdulskiego, górnika, który zginął pod gruzami w czasie poża
ru tej kopalni w r. 18ti9. Zwłoki zupełnie zasuszone, a nawet tytoń i zapałki przechowały się wybornie.
- ''''nt'tość ziemi w Sosnowcll, dzi~ki'
spoclziewanenJll przekształceniu osady tej
na miasto, podniosla siq do niebywałych
rozmiarów. W pobliiu kolei płacą obecnie
po 15 rs., a nieco dalej po 10 rS. za łoIdec
kwadratowy.
Obstalunki lIa wftgiel w zagłębiu
d~browskim zll111iejszyly się znacznie wskutek podwyższenia cen węgla w niektórych
kopalniacb. Stagnacyję nad bardziej odczuwa
tow. sosnowickie kopalń. Na drodze iwang.
dąbrowo przeszło 200 węglarek stoi bezczynllie.
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ni ach, a 30 pozbawionych tego prawa i mo- Nabożeństo to odprawionem zostało ku uczczeniu
zmarłych członków komitetu. Postanowiono również
jedynie słuchać dyskusyj. Lutnia w
osadzie Studzieniec i Puszcza obchodzić dzień
gromadzi przeważnie w swych szeregach ży jubileuszowy Ul'oczystem nabozeilstwem a nazajutrz
wioł miejscowy, gdy stowarzyszenie "Mouer- nabożeństwem żałobnem za zmarłych członków.
gesangverein u żywioł czysto niemiecki.-Na Urzęduikom Towarzystwa postanowiono udzielić
og6lnem zebraniu lutni łódzkiej 2 b. ID. wy- gratyfikacyję·
--~.)--brano ponownie na dyrektora p. Danysza.
- Teatr łódzki wyjedzie na kilka przedstawień do sąsiednich miast gllbernijalnych.
Teatr "Victoria" podczas sezonu letniego
będzie gruntownie odświeżony i przebudoPanu K. R. w Piotrkowie. Wyjątkami z "Gawany. Odpowiednie plany już zatwierdzone zety Warszawskiej" zakończyliśmy już. Cbc!!Jc
zostały.
wreszcie odpowiadać na ostatnie delirium tl'emens

Droga żelazna war. wied. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i na innych stacyjach, buduje domy mieszkalne dla służby,
za ogólną sumę rs. 40000.
-- Stacyja kolejowa drogi iwan. dąbr.
w Dąbrowie górniczej zostanie znacznie rozszerzona i otrzyma. nowy dworzec.
- Z~I·ząd akcyzy oglądał w tych dniach
w Łodzi place, zaofiarowane do sprzedaży
pod budowę składów rządowych spirytusu
i okowity. Głównemi warunkami, wymaganenli przez z~rząd akcyzy są: twardy
grunt i dobra woda studzienna.
- ~owl szlachtuz, Grono kapitalistów
francuzkich i belgijskich stara się o pozwolenie na budowę i prowadzenie nowego szlachtuza w Łodzi, w którym zastosowane by
były najnowsze urządzenia i wynalazki,
praktykowane w bydłobójniach fnmcuzKich.
- Letnie mieszkania, W okolicach Ło
dzi, wielu ziemian buduje letnie mieszkania
w majątkach swoich. Włościanie wiosek, położonych pomiędzy Zgierzem i Strykowem
również chętnie wynajmują letnikom swoje

gących

Listy od Redakcyi.

Do dzisiej szego llUllleru dołącza "Kamiennego", nie znaleźlibyśmy nawet w przydla w8zystkicll prenumeratorów .Cennik nasion" zwoitym })olskim słowniku, odpowied'1ich na to
na r. 1896, ze składu domu handlowego p. f. Alfred wyrażel1.
Grodzki w Warszawie.
-

się

licytacyje W obrębie gubernii.
Wiadomości bieżące.
= Straszny wypadek zaszedł w tych dniach w fabryce stolarskiej Władysława Trzcińskiego w Warszawie. W chwili gdy sam majster i trzej jego
terminatorowie smarowali deski politurą, wszyscy
naraz zupełnie zaniewidzieli. Przyczyną wypadku
był wyziew politury, nabytej w składzitt farb Izaaka
Arie przy ul. Grzybowskiej pod N! 1. Lekarze czynią
słabą nadzieję, aby dotknięci ślepotą mogli odzyskać
wzrok.
= Jubileusz osad rolnych w dwudzicsto pięcio-Ietnią
rocznicę ich istnienia uświęcony został nabożeń
stwem załobnem w kościele Ś-to Krzyskim, odbytym w duiu 5 bieżącego miesiąca o 111/2 rano.

chałupy.
- Pożar \V Łodzi. W tych dniach w Ło
dzi wybuchł pożar w fabryce tow. akcyjnego
S. Rozenblata, przy ulicy Długiej. Spłonęła

dl'ukal'Uia z obfitemi zapasami towaru bawełnianego i maszynami. Straty wynoszą
około 100,000 rs.
- Lutnia łódzka liczy obecnie 52 człon
ków czynnych z prawem głosu na zebra-
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- W dniu 29 lutego (t2 marca) we wsi Grabostów
w gminie Bujny na sprzedaż zyta w snopie, od sumy
1201's.
- 19 (31) marca w urzędzie gubernijalnJm piotrkowskim na konserwacyję bruków miejSkich w m.
Łodzi, od sumy 31319 rs. 97 kop. rocznie, in minus.
- 27 marca (8 kwietnia) na rynku w ID. Będzinie
na sprzedaż 7 !ii'Ów, od sumy 350 rs. ,
- 8 (20) marca w urzędzie gminy Zarki w pow.
będzińskim, na 3-ch lctnią dzit'I'Zawę ,dochodów z ła
żni i koszerni żydowskiej w osadzie Zarki, od sumy
2471's. ó8 kop. rOflznie, in plus.
- W dniu 20 marca (1 kwietnia) w sądzie zjazdowym w Piotrkowie na sprzedaż nieruchomości
w temże mieście pod .MI 22 przy ul. Doilskiej położonej, od sumy 250 rs.
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Dom. Strzelce Wielkie poczta B r z e - l e O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e
żnica ma do zbycia

ł fJłłtYKI

półtoraroczne

wełny

średnio-cienkiej

O
O
OFabryka kotłów parowych F. L. Oschatz :Meerane O
O
w Saksonii dos ta1'cza:
O

(3-~ ~

; ""'''. '" "mka
Ogier JASZCZ,
pełnej

krwi, urodzony w Stadninie COSEL-TRAKENY po
BL UE-ROCK i JETTE TELEGRAPH od d. 1 marca r. b. pokrywać będzie w do-

•

Kotły

O
O
O
O

. . . . ~rzegrzewacze pary patentu
"Oschatz". Bezdymne paleniska.

Bliższych informacyj udziela
Administ1'acyja Dób1' Lisowice, przez st. dr. zel. Koluszki.
(6-1)

KOSZTORYSÓW i bliższych objaśnień udziela JENERALNY REPREZENT ANT

O
O
O

• O

O

O
O
O
O W łodzimierza

wszelkich rozmiarów, ciśniel} i systemów, najlepszych konstrukcyj, o najdokładlliejszem wykonaniu.

~~~i:~~~1~:rJ:~~i~~:·:~· ~f~ ~

Zaskarbiwszy sobie zaufanie powszechne, jako dzierżawca Rt'stauracyi w Hotelu Angielskim vv C z ę
s t o c h o ~v i e,
donoszę, że

~

Parowe

ŁÓDŹ,

8O

--

mAURYCy ZASKJ.,

do sprzedania vvDob .... ach Maluszyll po rs. 1,50. Narybek dwa razy przesadzany około 4 cali długi_ Przy większem zamówieniu
rabat. Zapytania prosi się adresować
~Zarząd Maluszyn, przez Siluiczkę w Maluszynie·.
(l-l)

S
W~GIEL K~MIEm, KOKS, W~GIEL DRZEW~Y.

apińskiego

SKŁAD: przy rynku AleksandrYJ·skim
O obok
ogrodu po Pijarskiego w PiotrkoO wie. Obstalunki należy robić w składzie.

O Odstawa natychmiastowa.

Inżenier,

O

(26-21)

AKUSZERKA

z dyplomem Warszawskiego uniwerBiuro Techniczne,
Ewangielicka .N2 7.
sytetu udziela porad paniom potrzebu(20-2)
jącym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona
HOTEL KRAKOWSKI ~oooooooooooooooooooo~ w utensylja zab ezpieczające zdro,vie
chorych przyjmuje na czas dłuż~zy bez
na JASNEJ GÓRZE nameldunku. Słabość umieszczenie dziecbyłem na własność i tenze urządziłem
ka 16 r. pokoje oddzielue wygodue
z wszelkim komfortem.
Doborową
Królewska 31 wprost Saskiego ogrodu
kuchnią, wyborowemi winami, umiarw Wa1'szawie. (WBO. 449) (12-6)
kowanemi cenami i rzetelną usługą
Papier Cigarettes franlfais "LES DERNl~RES CARTOUCHES".
będę się starał utrzymać już wyrobioZ
powodu
ukazania
się w bandlu w ogromnej ilości gilz z biną opiniję. Pl,zyjmuję wszelkie zamóbułki, naśladujllcej gilzy marki "Les dernieres Cartouches" uprasza się
wienia na śniadania, obiady i kolaKalendarz Ogrodniczy
Szanowną Publicz., by zwracała uwagę nietylko na rysunek bibułki,
cyje tak w hotelu, jak i na miasto.
lecz
także na przezroczyste napisy "Les dernieres Cartouches", znajdują
na
rok :1896 wraz z CenniDla dogodności Sz. Publiczności coce się na każdej gilj\ie wyrobionej z bibułki "Cartouches". Jest to j el~iem Nasion mojego zakładu
dziennie kursować bedzie kareta z
dyna bibułka uznana przez analizę Chemicz. Lahorat. Cesars. Warszaw.
wysyłam bezpłatuie i franco na
dworca kolei do Hotelt; i z powrotem.
Uniwersytetu za najlepszll i nieszkodliwll dla zdrowia.
każde żądanie.
(1-1)
(50-3)
Z szac.unkiem
Próby oryginalnej bibułki .Cartouehes" fabryki "Braunstejn Freres Paris",
F.BARDET,
Seuatorska 3ó, w Warszawie.
wysyła franco Dom Handlowy L, Silbm'(ast w Warszawie,

00

a

00

OSTRZEŻENIE! ! !

JÓZEF B'O'JliOWSKI.

(W.B.O. M 568)

0000000000000

O

O

Z powodu pogorzeli stodół
b?
..

O

O

G,'aniczna :10. Telefonu 869.

Świeżo wyszedł z pod p1'asy

(8-4)

DO SPRZEDANIA

romans

Zajęcia w gospodarstwie!

Wskntek rozwiązania wspÓłki, pookoło 2,000 kóp młodej dębiny szukuje zaraz zajęCia w gospodarstwie młody człowiek, lat 30, enerWola Blakowa
giczuy, uczciwy i pracowity. WymaDo nabycia w
Piotrkowskich! gauia skromne. Oferty pod adresem:
JVidawa (gub. piotl'k.) poste-restante
'i\~
P. G. P.
(3-3)
.
. '.
I"
.
Jego up1·awa ~ wzelost1'onneuzyt- Do dzisiejszego numeru dołącza się
'~i przez Edmunda Dob1·za1/'slciearkusz 2 powieści p. t.
go. Poucza o najpraktyczniejszych spoWBMBZrS
Bobach lIprawy, ~armi~nia i melijoro-I
przekład E. D.
wama 1'011.
(10-3)

Ofolw=:k: o~~~~c~~an;:in; O I ł EPOKOHAHA" ~~r~~~~:::
B(l:.~o,
O Bełcbatów, jest do sprzeda- II
,
księgarniach
g"jalIa kilkadziesiąt
sztuk by- O
przez J. H, ROSNY EGO.
t UB I
i 750 sztuk owil'c do- OTom o 22 arkuszach drukl~: Cena k.60,
, .
z przesyłką 70.
O (brze utrzymanycb za mozhOJest to opowieść o dzielnej studentce

g

O
na cene (~-3)
która wyższości umysłowej
O WJe. pl.zys te.p.
..'
Omedycyny,
i charakterowi zawdzięcza los pomyślny.
0000000000000

(1-1)
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Nie

rozumiałam

chałam

ja go nigdy dobrze, ale powtarzam, kogo i peW}la byłam, że i on muie k(Jcba.

- I kocbał panią - przerwał jej półgłosem
lUarsac.
- Być możel.. Żyłam dotąd spokojna i byłam
pewną, że jestem bardzo szczęśliwą; teraz dopiero
zmiarkowałam, że pan de Grandpre jest mi Qbojętny.
Wkrótce przekonałam się, że p. de Tinsey mnie kocha.
i że ja kocham go również... Ile walk, ile trwogi i katuszy przejść musi kobieta uczciwa, skoro spostrzeże,
że miejsce prawej miłości w sercu jej zajmie uczucie
zakazane, tego ty, ani żaden z mężczyzn pojąć nie jest
w stanie. Pokochałam p. de Tinsey uczuciem nieograniczenie silnem i wszystko co robiłam, by miłość tę
stłumić, potęgowało ją jeszcze.
Oboje jednak milczeliśmy, tłumiąc występne uczucia i, możc wytrwalibyśmy
w bollaterskiem tern milczeniu, gdyby nie to, że uczucie
pana de Grandpre dla mnie wzmogło si~ w owym wła
śnie czasie, że on, zwykle dość obojętny choć serdeczny,
teraz nie przesta.wał mnie dręczyć namiętną swą miłością·

_.

Cierpiał-wtrącił

znów Marsac.

- 1 to być może. Nie potqpiam go też, ale zaznaczam, że ta wlaśnie siła uczuć odstn;czyła mnie od
niego. Pn:y boku obojętnego mQża byłabym pozostała
wierną swym obowiązkom. Czułości pana de Grandpre
do szału mnie doprowadzały. Nie mogłam go znosić ...
Cierpiałam jednak odważnie, bo, wierzaj mi, byłam
uczciwą kobietą, gdy się przekonałam, że mam powtórnie zostać matką.

I przychodzisz od niego w poselstwie?
Ale, droga pani, to, co ci mam
powiedzieć, jest tak do powiedzenia ... trudne ... tak trudne, że nie wypowiem tego nigdy, jeśli mi pal'li przeNiezupełnie.

rywać będzie.
Podniosła się, wyprostowała smukłą

jeszcze i gię'
przez pokój i zadzwoniła.
Służący wniósł dwie lampy i oświetlił jasno buduar. Baronowa usiadła i wskazała Marsacowi fotel.
- Nie znoszę ciemności i w każdej spmwie lubię
postępować jasnoj mów zatem, co cię tu sprowadza?
Marsac z uwielbieniem i czcią patrzył na tę en ergicr/;ną i piękną jeszcze postać.
Rad nie rad musiał
tką swą postać, przeszła

zacząć.

lat

Wszak panna Gilberta

kończy

w tym roku

osiemnaście?-zapytal.

Baronowa potwierdziła skinieniem głowy.
- I w tym roku wychodzi z klasztoru?
- rrak.
- Pozwoli pani zadać sobie jedno pytanie. Czy
ma pani zamiar wziąć córkę do siebie?
- Oczywiście.
- I wprowadzić ją w świat?
Twarz baronowej przybrała wyraz Mlu.
- Wiesz pan najlepiej, jakim jest ~wiat, w który
ja ją wprowadzić mogę. Kilka krewnych moich, które
pomimo wszystkiego nie zerwały zemną; kilka przyjaciółek matki; kilka zacnych kobiet, które nie pogardziły mną. A z mężczyzn, pam starców ... pan jesteś
jedynym młodym w ich gronie.
Nemezys.
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Młodym, z siwemi włosami - wtrącił z uśmie
chem Marsac.
- Z siwemi włosami wydajesz się jednak mło
dzieńceru, wśród tych białowłosych starców. Zresztą,
nie broń się mój przyjacielu, jesteś młody sercem i latami. Jesteś, powtarzam, jedynym młodzieńcem, który
tu bywa.
- A przecież miD(iło już dziesięć lat od chwili,
w której zaszczyciłaś mnie pani swojem zaufaniem.
- Moją przyjaźnią-poprawila bai'ol1owa.--Alc
to na jedno wychodzi. Widzisz pan przeto, jaki jest
świat, w który wprowadzę moją córkę.
- I w którym masz ją baronowo wydać za
mąż?

Pani de Grandpre rzuciła nienawistne niemal spojrzenie na Marsaca.
- Dlaczego mi to mówisz? - zawołała porywczo.-Wiesz dobrze, że nie mogę jej w inny świat wprowadzić. Wiesz dobrze, że prawdopodobnie llie wydam
jej wcale za mąż!
- Pani droga!-zawołal wzrmlzony Marsac-uie
sądź, proszę cię, ze jestem niedyskretuym, że chc ę ci
wyrządzić przykrość.
Gdybyś pani wiedziała, jak to,
co ci mam vowieclzieć, jest do powiedzenia truci ne ... niebezpieczne ... niemożliwe, litowałabyś się nadcmną.
Wpatrzyła się w twarz l\farsaca, jakg dyby chciała
w niej wyczytać, z czem do nicj przychodzi. Twarz jeg'o
przecież wyrażała tylko sympatyję i szacunek dła
niej.
Córka pani-przemówił po chwili-nigdy jej
nie widziałem ... Czy podobna jest do pani?

-

lat dwanaście żyła otwarcie ze swym kochankiem,
a po jego 13wierci włozyła żałobę i nosi ją do dzisiaj ...
Nie! , powrót takiej kobiety do domu męża, to większy
skandal, niż opuszczenie go wtedy.
- Nie, pani. Świat uie jest tak zły, a raczej jest lżejszy niż pani sobie wyobraża.
Wrażenia tak szybko następują po sobie na naszym paryzkim bruku, j.e jedne zacjeraj~ drugie i świe
że skandale nie pozwalają zafrzymywać się nad dawnemi. Pot.em świat nasz zmienił się od tego czasu.
Wiele osób nie wie, co było przed laty, wiele osób nie
wie, co pailstwa rozdzieliło ... a zresztą przyczyny, które
skłoniły pana de Grandpre do zrobienia pani tej propozycyi, są tej natury, że nie wolno się pani cofnąć przed
jakąś drobną osobistą przykrością dla szczęścia twej córki.
- Dobrze pan robisz, mówiąc mi o Gilbercie;
gdyby tu nie o llią chodziło nie pozwoliłabym panu
nawet dotknąć tej kwestyi. Czy wiesz pan, dlaczego
popełniłam błąd, dlaczego zdobyłam się na odwagę
opuszczenia domowego ogniska? Baron nie mówił panu
o tem nigdy? Posłuchaj mnie więc.
Zagłębiła się w foteln i z pozornym spokojem zaczęła opowiadać dzieje minionej przeszłości.
-- Byłam już od dwunastu lat zamężną, a Paweł
zaczął rol{ dziesiąty, gdy poznałam pana de Tinsey.
Nie znałeś go pan i nie zdołasz moze pojąć, jak potężny
wywierał urok. Wkrótce po piel'wszem z nim spotkaniu,
zdałam sobie sprawę, ze oddawna nie kochałam już mego męża. Kochałam go szczerze, jak osiemnastoletnia,
nieświadoma życia,
prawa i uczciwa dziewczyna,
kocha tego, któremu dozgonną przysięgła wierność.

